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ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਿੰਜਾਬੀ 1

(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਅਪਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਪਜਨ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਸੀਂ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੂ ਲ ਉਨ੍ ਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪਜਨ੍ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਿਣੀ
ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਸੱਪਿਆ ਪ ੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਿਰਸਤਾ ਾਂ ਪ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ੀ ਸੱਦਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਲੋਂ ਆਯੋਪਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਪ ੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਕੁ ੱਝ ਬੈਠਕਾਂ
ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਿੜ੍ ਾਏ ਜਾਣ ਾਲੇ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
ਤੁ ਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲ ਪ ੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਜਹੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸਕੂ ਲੀ ਗਤੀਪ ਧੀਆਂ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕਰਣ ਪ ੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂ ਲੀ ਗਤੀਪ ਧੀਆਂ ਪ ੱਚ ੀ
ਭਾਗ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਿੇਰੇਂਟ ਕਲਬਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਟੀਚਰ, ਪਿਰੰਸੀਿਲ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦੂ ਜੇ ਮੈਬਰਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਹਸਤਾਿਰ………………………
ਤਰੀਕ…………………………

INFORMATION REGARDING PARENT PARTICIPATION
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ਿੇਰੇਂਟ ਟੀਚਰ ਇੰਟਰਪ ਊ ਪ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ
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(School letterhead/logo)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
.............................................................................. (date) ਨੂ ੰ, ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਆਕੇ
…………………………………………………………… (name of teacher/s) ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਪਟੰਗ (ਬੈਠਕ) ਨੂ ੰ ਿੇਰੇਂਟ-ਟੀਚਰ
ਇੰਟਰਪ ਊ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਸੱਪਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਮਾਮਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ ਾਲ ਿੁੱਛਣ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪਦੰਦੀ ਹੈ। ਪਕਉਂਪਕ ਪਸੱਪਿਆ ਪ ੱਚ ਮਾਿੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਪ ੱਚਕਾਰ ਸਪਹਯੋਗ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਪ ੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਪਦਲਚਸਿੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਭਾਗ
ਲੈ ਣਾ ਮਹੱਤ ਿੁਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਮਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਸਤਾਿਰ.............................................
ਤਰੀਕ...................................................

ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਭਰੋ, ਕਟੋ ਅਤੇ ............................. (date) ਤਕ ਾਿਸ ਭੇਜੋ

ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ:………………………………………………………………………..

ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਦਾ

ਨਾਂ:.............................................................. ਜਮਾਤ: ............................................

ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਉਪਚਤ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ।
.............................................................

 .................................................

.............................................................

 .................................................

.............................................................

 .................................................

.............................................................

 .................................................

......................................................................... (ਭਾਸ਼ਾ) ਪ ੱਚ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਹਸਤਾਿਰ..................................................................(ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ)

ਤਰੀਕ .....................................................

PARTICIPATION IN PARENT TEACHER INTERVIEW
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ਿਾਸ ਸਮਾਰੋਹ/ਬੈਠਕ/ਸਮਾਗਮ
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(School letterhead/logo)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਪ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਗਾ ਪਕ ਤੁ ਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਬਾਰੇ ਪਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੋ
ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਮਲਾਿ ਕਰ ਸਕੋ।
 ……………………………………… ਪ ੱਚ ਿੜ੍ ਣ ਾਲੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਮ
 ਸਕੂ ਲ ਕੈਂਿ …………………………………………… ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਸੈਸ਼ਨ
 ਟਰਮ/ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਰੋਹ
 ਸਕੂ ਲ ਸ ੀਪਮੰਗ/ਿੇਡਕੂ ਦ ਕਾਰਪਨ ਾਲ
 ਮਾਪਿਆਂ/ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਪਨੰਗ ਟੀ
 ………………………………………….. ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਸ ਸਮਾਰੋਹ
 ਹੋਰ ………………………………………………………………………………….
ਇਸਦਾ ਆਯੋਜਨ ……………………………………………………………………………………… (location) ‘ਤੇ
…………………………… (date) ਨੂ ੰ …………………………………..(time) ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ

 ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਉਿਲਬਧ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ
 ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਉਿਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ

ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਤੁ ਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਪਮਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਸਤਾਿਰ……………………………..
ਤਰੀਕ ……………………………….

ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂ ੰ ਭਰੋ, ਕਟੋ ਅਤੇ ............................. (date) ਤਕ ਾਿਸ ਭੇਜੋ

ਮੈਂ………………….. ਭਾਗ ਲੈ /ਭਾਗਨਹੀਂ ਲੈ ਿਾ ਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ……………………… ਹੈ
ਜੇਕਰ ਉਿਲਬਧ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ 
ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ……………………………… ਭਾਸ਼ਾ ਪ ੱਚ ਹੈ

ਹਸਤਾਿਰ ...................................................

SPECIAL EVENT/MEETING/FUNCTION

ਤਰੀਕ ......................................................
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ਿਰੇਿ ਭਰਤੀ

ਿੰਜਾਬੀ 4

(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਸਾਨੂ ੰ ਿੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਕ……………………………………………………… (student’s name) ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਆ ੇਗਾ/ਆ ੇਗੀ। ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਟੀਚਰ (ਰਾਂ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਪ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਕਸੇ ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ ਾਂ ਤਰੀਪਕਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਣ ਪ ੱਚ ਿੁਸ਼ੀ ਹੋ ੇਗੀ ਪਜਨ੍ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁ ਸੀ ਅਤੇ
ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂ ੰ ਸਫਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤੁ ਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਕ੍ਰਿਾ ਹੋ ੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ …………………………………………(date) ਨੂ ੰ …………………………….(time) ਜੇ ਸਕੂ ਲ
ਆਉ
ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਨਾਲ ਪਲਆਉ। ਿਪਰ ਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਦੱਸਾਂ ਅਤੇ ਬੱਪਚਆਂ ਦਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ।
ਹਸਤਾਿਰ.....................................................
ਤਰੀਕ ..........................................................

ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂ ੰ ਭਰੋ, ਕਟੋ ਅਤੇ ............................. (date) ਤਕ ਾਿਸ ਭੇਜੋ
ਮਾਿੇ/ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ: .................................................................
ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ: ...................................................................................
 ਸਮਰੱਥ
ਮੈਂ ..................................... (ਤਰੀਕ) ਨੂ ੰ ......................... (ਸਮਾਂ) ਜੇ ਸਕੂ ਲ ਆਉਣ ਲਈ

ਹਾਂ

 ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ
ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ……………………………… (ਭਾਸ਼ਾ) ਪ ੱਚ ਹੈ

ਹਸਤਾਿਰ....................................................(ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ)
ਤਰੀਕ ………………………………….

PREP INTAKE
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ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਸੈਰ-ਸਿਾਟਾ ਰਜਾਮੰਦੀ ਫਾਰਮ
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(ਪਸਰਫ ਅਪਜਹੇ ਸੈਰ-ਸਿਾਪਟਆਂ ਲਈ ਪਜਨ੍ ਾਂ ਾਸਤੇ ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

(School letterhead/logo)

(Date)

ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਦਾ ਪਸਰਲੇ ਿ: ………………………………………………………………………………………….
ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ: ………………………………………………………………………………….
ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਦੀ ਤਰੀਕ(ਰਾਂ): ……………………………………………………………………………………….
ਆਉਣ-ਜਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ: ………………………………………………………………………………
ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਇਨ੍ ਾਂ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਣਗੇ:  ਬਸ  ਟਰ ੇਨ  ਟਰ ਾਮ  ਿੈਦਲ ਤੁ ਰਨਾ
ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਸੁਿਰਪ ਜ਼ਨ: …………………………………………………………………………..

ਿਰਚਾ:
ਲੰਚ:


ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਅਟੁ ੱਟ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਪ ੱਚ ਲੰਚ ਅਤੇ ਪਡਰ ੰਕ ਪਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਤੇ ਲੰਚ $.... ਦੇਕੇ ਿਰੀਦੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਲੰਚ ਦਾ ਿਰਚਾ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਦੇ ਿਰਪਚਆਂ ਪ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਿੜੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ:

ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਪ ੱਚ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਪ ਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਿਰਕ ੇਰ ਾ::

ਹੋਰ:
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਜਾਂ ਪਚੰਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ………………………….……….……….…… ਨਾਲ ………………..…….
(phone number) ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)
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ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਸੈਰ-ਸਿਾਟਾ ਰਜਾਮੰਦੀ ਫਾਰਮ

ਿੰਜਾਬੀ 5

(ਪਸਰਫ ਅਪਜਹੇ ਸੈਰ-ਸਿਾਪਟਆਂ ਲਈ ਪਜਨ੍ ਾਂ ਾਸਤੇ ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ:

ਮੈਂ ਸਪਹਮਤੀ ਪਦੰਦਾ/ਪਦੰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਮੇਰਾ ਿੁੱਤ/ਮੇਰੀ ਧੀ ……………………………………………………………………… (ਿੂਰਾ ਨਾਂ)
……………………………………………………………………………………………………………….. ਪ ੱਚ ਭਾਗ ਲ ੇ
ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ………………………………………………………………………………........................ (ਿੂਰਾ ਨਾਂ)
…………………………………………………………………………………………………………………(ਹਸਤਾਿਰ)
……………………………………………………………………………… (ਤਰੀਕ)
ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਪ ੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਪਦੱਤੇ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ……………………………………………………… ਜਾਂ
……………………………………………………

ਮੇਡੀਕਲ ਦੇਿਰੇਿ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ

ਉਨ੍ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ ੱਚ ਪਜੱਥੇ ਟੀਚਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਾ ੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਣਾ ਅਸੰਭ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਨੂ ੰ
ਅਪਧਕਾਰ ਪਦੰਦਾ/ਪਦੰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਉਹ:


ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਪਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਮੇਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਿਰੇਿ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇ ਣ



ਆਿਣੇ ਦੁ ਆਰਾ ਉਪਚਤ ਰੂਿ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਫਸਟ ਏਡ) ਦੇਣ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕਰਣ।

ਹਸਤਾਿਰ: …………………………………………………………………………………….................(ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ)
ਤਰੀਕ: …………………………………………

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
(only for excursions not requiring School Council approval)
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ਟਰਮ ਦਾ ਅੰਤ
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(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਸਕੂ ਲ ................................................. (day) ...................................................................... (date)

ਨੂ ੰ ..................................... (time)

ਜੇ ਟਰਮ/ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਛੁ ੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂ ਲ ...........................................(day)....................................(date) ਨੂ ੰ ਸ ੇਰੇ .......... (time) ਜੇ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿੁਲ੍ੇਗਾ।

ਹਸਤਾਿਰ………………………………………
ਤਰੀਕ...............................................................

END OF TERM

PUNJABI 6

ਸਕੂ ਲ ਬੰਦ
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(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
.................................................................. (day)................................................. (date) ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਇਸ ਪਦਨ ਸਕੂ ਲ ਨਾ ਭੇਜੋ।

ਸਕੂ ਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ:
ਸਟੁ ਡੇਂਟ-ਫਰ ੀ ਡੇ



(ਕਪਰਕਲਮ ਡੇ ਕੇ ਲ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ)

ਸਰਕਾਰੀ ਛੁ ੱਟੀ



ਹੋਰ



ਹਸਤਾਿਰ………………………………………
ਤਰੀਕ...............................................................

NO SCHOOL
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ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡ

ਿੰਜਾਬੀ 8

(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਾਰਡ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਘੱਟ ਪਰਆਇਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਿਬਪਲਕ ਟਰ ਾਂਸਿੋਰਟ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਪ ੱਚ
ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂ ਲ ਪ ੱਚ ਭਰਤੀ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਛੋਟ-ਿਰਾਿਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਛੋਟ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਾਰਡ (ਸਟੁ ਡੇਂਟ
ਕੰਸੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਦਾ ਆ ੇਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਆ ੇਦਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ, ਜੋਪਕ ਸਕੂ ਲ ਜਾਂ ਰੇਲ ੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੰਗੀਨ ਿਾਸਿੋਰਟ-ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟ ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ੇਦਨ ਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਫੋਟ ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂ ਲ
ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਰੇਲ ੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟ-ਿਰਾਿਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਿਰਯਗ
ੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪ ਚ
ੱ ਸਤੋਂ ਪਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਧਆਨ ਰੱਿੋ ਪਕ ਕਾਨੂ ਨ
ੰ ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ
ਾਲੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਹਰ ਪਕਸਮ ਦੇ ਿਬਪਲਕ ਟਰ ਾਸ
ਂ ਿੋਰਟ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲ
ੇ ੇ ਛੋਟ-ਿਰਾਿਤ ਪਕਰਾਏ ਦੀ ਪਟਕਟ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਇਜ Public
Transport Victorian (PTV) ਸਟੁ ਡੇਂਟ ਟਰ ੇ ਲ ਕੰਸਸ਼
ੇ ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ ਸਟੁ ਡਟ
ੇਂ ਟਰ ੇ ਲ ਕੰਸੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਨਹੀਂ ਪ ਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਆਿਣਾ ਕਾਰਡ ਗ ਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ $ ........... ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨ ਾਂ ਕਾਰਡ
ਪਮਲੇ ਗਾ। ਹਸਤਾਿਰ ......................................................
ਤਰੀਕ .........................................................

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਬਪਲਕ ਟਰ ਾਂਸਿੋਰਟ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ Public Transport Victoria ਇੱਕ
ਟੇਲੀਫੋਨ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇ ਾ ਉਿਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

TRAVEL CARD
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ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੂ ਲ/ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਨਕਾਸ
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(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ, ............................................................................., (name) ਨੇ ਆਿਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਿੂਰਾ ਕਰ ਪਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਿ
ਸਕੂ ਲੀ ਜਮਾਤ ਪ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਤਆਰ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਸਕੂ ਲ ਜਾ ੇਗੀ:
ਸਕੂ ਲ:………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
ਿਤਾ:……………………………………………………….
ਸੰਿਰਕ
ਪ ਅਕਤੀ:…………………………………………………………
ਫੋਨ:…………………………………………………………..

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੂ ਲ/ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
....................................................................................... (Contact person)
ਨੂ ੰ ........................................................... (phone) ‘ਤੇ

ਹਸਤਾਿਰ………………………………………
ਤਰੀਕ...............................................................

EXIT FROM ENGLISH LANGUAGE SCHOOL/CENTRE
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ਮੇਡੀਕਲ ਸਮੱਪਸਆ
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(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਪਸਆ ਹੈ, (ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ: ਦਮਾ, ਡਾਇਪਬਟੀਜ, ਪਮਰਗੀ, ਐਲਰਜੀ, ਐਨਾਪਫ਼ਪਲਕਸਸ, ਥੈਲੇਸੀਪਮਆ,
ਹੀਮੋਫੀਪਲਆ, ਜਾਂ ਪਦਲ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ) ਜੋ ਸਕੂ ਲ ਪ ੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਤੇ ਅਸਰ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰਕੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਪਸਹਤ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ ਅਕਤੀਗਤ ਐਨਾਪਫ਼ਪਲਕਸਸ ਿਰਬੰਧ ਯੋਜਨਾ ਪਤਆਰ ਕੀਤੀ
ਜਾ ੇਗੀ, ਤਾਂਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਚੱਤ ਸਪਹਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਮੱਪਸਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਕੂ ਲੀ ਿੜ੍ ਾਈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਿਤ ਰੱਿੀ ਜਾ ੇਗੀ।

ਸਾਰੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਟੀਚਰ ਨੂ ੰ ਪਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਕ ਪਸਹਤ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ:, ਦਮੇ ਦੀ ਦ ਾਈ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿਦਾ ਹੈ।

ਦਰਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨਾਲਜੇਪਸਕ (ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦ ਾਈ) ਕੇ ਲ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਮੇਡੀਕਲ ਸਮੱਪਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਅਿਾਇੰਟਮੇਂਟ ਬੁਕ ਕਰਨ ਲਈ .................................... …………… (name) ਨੂ ੰ
....................................... (phone) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਹਸਤਾਿਰ………………………………………
ਤਰੀਕ...............................................................

MEDICAL CONDITION
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ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਕਾਰਡ
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(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਪ ਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪਕਸੇ ਿਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲ ਪ ੱਚ ਿਪਹਲੀ ਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਪਰਸਪਥਤੀ ਿਰਮਾਣ-ਿੱਤਰ
(ਇੰਪਮਊਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ) ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਕੂ ਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂ ੱਜੇ ਸਕੂ ਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਾਲੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ੀ ਇੰਪਮਊਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ
ਿਰਦਾਨ ਕਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਨੂ ੰ ਪਡਿਥੀਪਰਆ, ਪਟਟਨੇ ਸ, ਿੋਲੀਓ, ਮੀਜ਼ਲਸ (ਿਸਰਾ), ਮੰਿਸ (ਕੰਠਮਾਲਾ ਰੋਗ), ਰੂਬਲ
ੇ ਾ, ਰ
ੈ ੀਸੇਲਾ (ਪਚਕਨਿਾਕਸ),
ਹੇਿਟ
ੇ ਾਇਪਟਸ ਬੀ, ਪਮਨੇ ਜਕ
ੋ ਕ
ੋ ਸ, ਕਾਲੀ ਿਾਂਸੀ (ਹੂਪਿੰਗ ਕਫ), ਪਨਅਮੋਕਕ
ੋ ਸ, ਰੋਟਾ ਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਹੇਮਪੋ ਫਲਸ ਇੰਫਲੂ ਏੰਜਾ ਟਾਈਿ ਬੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਿਰਮਾਣ-ਿੱਤਰ Australian Childhood Immunisation Register ਨੂ ੰ 1800 653 809 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, www.medicareaustralia.gov.au/online ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਿਣੇ
ਸਥਾਨਕ Medicare ਆਪਫਸ ਜਾਕੇ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਮੇਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਿਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੇ ਾ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਇੰਪਮਊਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ
ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ ਿਰਾਿਤ ਕਰਣ ਪ ੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਾਣਗੇ।

ਟੀਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਿਾਪਲਕਾ ਾਂ, ਮੈਟਰਪਨਟੀ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਹੇਲਥ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਜਨ੍ ਾਂ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ੀ ਸਕੂ ਲ ਆ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਕੂ ਲ ਪ ਚ
ੱ ਕੋਈ ਛੂ ਤ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਘਰ ਭੇਜ ਪਦੱਤਾ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ
ਿਤਰਾ ਟਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਪਦੱਤਾ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਪਕ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਆਉ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋ ਲ
ਇੰਪਮਊਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ ਹੋ ੇ।

ਹਸਤਾਿਰ ......................................................
ਤਰੀਕ .........................................................

IMMUNISATION RECORD
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ਮਾਪਿਆਂ ਦੁ ਆਰਾ ਭੁ ਗਤਾਨ

ਿੰਜਾਬੀ 12

(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਸਕੂ ਲਾਂ ਨੂ ੰ ਪਸੱਪਿਆ ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਨ ਪ ਭਾਗ (Department of Education and Training) ਤੋਂ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਪਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂਜੋ ਉਹ ਸਕੂ ਲੀ ਿਰੋਗਰਾਮ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ
ਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਸੱਪਿਅਕ ਸਤਾਂ ਪਜ ੇਂ ਪਕ ਿਾਠ ਪਕਤਾਬਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀਆਂ ਸਤਾਂ, ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਅਤੇ ਕੈੰਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਰਚੇ ਅਤੇ ਕੁ ੱਝ ਅਪਜਹੇ
ਪ ਹਾਪਰਕ ਪ ਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਿਰਚੇ ਾਲੀ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਿੇ ਆਿ ਿਰਦਾਨ ਕਰਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂ ੰ ਿਰਦਾਨ ਕਰਣ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੰ ਇਸਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਣਗੇ ਪਜੱਥੇ ਪਤਆਰ
ਸਤੂ ਨੂ ੰ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ $........................ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਤੇ ਪਦੱਤੀਆਂ ਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂ ਲ ਦੁ ਆਰਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਣ ਪ ੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਛਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ $ .................... ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁ ਗਤਾਨ ਇੱਛਕ ਹੈ।
ਸਕੂ ਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂ ੰ ਉਿਲੱਬਧ ਪ ੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਦੂ ੱਜੇ ਪ ਕਲਿਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ
ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਪਕ ਪਸੱਪਿਆ ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਨ ਪ ਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਪਸੱਪਿਅਕ ਸਤਾਂ,
ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਣ ਦੀ ਪਸਥਤੀ ਪ ੱਚ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ੱਿਰਾ ਰਤਾਓ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ, ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਿਰਮਾਪਣਕ ਿਾਠਕ੍ਰਮ ਿਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ
ਿਹੁੰਚ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ੰਪਚਤ ਨਹੀਂ ਰੱਪਿਆ ਜਾ ੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਅਲਾਭ ਨਾ ਹੋ ੇ।

ਹਸਤਾਿਰ………………………………………
ਤਰੀਕ...............................................................

PARENT PAYMENTS
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ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ

ਿੰਜਾਬੀ 13

(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਸਾਨੂ ੰ ਪਚੰਤਾ ਹੈ ਪਕ ਜਮਾਤ ………..(year) ਪ ੱਚ ਿੜ੍ ਣ ਾਲਾ ਪ ਪਦਆਰਥੀ …………………………………………………… (student’s name)
…………………………………………………..………………………….. (day/s and date/s) ਅਤੇ

…………………………………………….…......................… (day/s and date/s) ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਪਰਟਰਨ ਸਪਲਿ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਪਜਨ੍ ੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਸਪਲਿ ਨੂ ੰ ਾਿਸ ਭੇਜੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਿੁੱਤ/ਤੁ ਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਬਨਾਂ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।
ਹਸਤਾਿਰ………………………………………. ਤਰੀਕ……………………………………….

ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਭਰੋ, ਕਟੋ ਅਤੇ ............................. (date) ਤਕ ਾਿਸ ਭੇਜੋ।

ਮੇਰਾ ਿੁੱਤ/ਮੇਰੀ ਧੀ .......................................................................................... (ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ)
............................................................................................................................. ......................... (ਪਦਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕ) ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।

ਪਜਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਪਲੱਿੇ ਸਨ:
 ਬੀਮਾਰੀ  ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਿਾਇੰਟਮੇਂਟ  ਡੇਂਟਲ ਅਿਾਇੰਟਮੇਂਟ
 ਿਪਰ ਾਰਕ ਮਾਮਲਾ  ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਬਨਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ
 ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ( ੇਰ ਾ ਪਦਉ) ........................................................................................

ਹਸਤਾਿਰ ................................................ (ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ)
ਤਰੀਕ………………………………………….

STUDENT ABSENCE

PUNJABI 13

ਤੈਰਾਕੀ ਿੋਗਰਾਮ

ਿੰਜਾਬੀ 14

(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ,
ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਤੈਰਾਕੀ ਿਰੋਗਰਾਮ (ਸ ੀਪਮੰਗ ਿਰੋਗਰਾਮ) .......................................................................................... (dates) ਨੂ ੰ
.......................................... (times) ਦੇ ਪ ੱਚ ................................................................................. (venue)
……………………………………………………………………………………………………… (address)
ਤੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਤੈਰਾਕੀ ਿਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਟੀਚਰ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਸੁਿਰਪ ਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਟਰ ੇਨਡ ਸ ੀਪਮੰਗ ਟੀਚਰ ਦੁ ਆਰਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਪ ੱਚ ਪਸੱਿਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੀ ਧੀ/ਆਿਣੇ ਿੁਤ
ੱ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂ ੰ ਪਕਸੀ ਅਪਜਹੀ ਿਪਰਸਪਥਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉ ਪਜਸਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੰ ਿਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ: ਕੋਈ ਮੇਡੀਕਲ
ਸਮੱਪਸਆ।
ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਪ ੱਚ ਹੇਠਾਂ ਪਲੱਿੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਪਲਆਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ:
ਬਾਥਰਸ

 ਤੌਲੀਆ

ਬਾਪਥੰਗ ਕੈਿ (ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ)

 ਗਾਗਲਜ਼ (ਜੇਕਰ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ)

ਸੁਿਦਾਈ ਕਿੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜੋਂ ਟਰ ੈਕਸੂਟ
ਸ ੀਪਮੰਗ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਰਚਾ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ $....................... ਹੋ ੇਗਾ। (ਿੂਰਾ ਿਰਚਾ $ .................)

...............................................................................ਹਸਤਾਿਰ

ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂ ੰ ਭਰੋ, ਕਟੋ ਅਤੇ ............................. (date) ਤਕ ਾਿਸ ਭੇਜੋ।
ਮੈਂ ਜਮਾਤ ................ ਪ ੱਚ ਿੜ੍ ਾਈ ਕਰਨ ਾਲੇ …………………………………… (ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ) ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਸ ੀਪਮੰਗ ਿਰੋਗਰਾਮ ਪ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਸਪਹਮਤੀ ਪਦੰਦਾ/ਨਹੀਂ ਪਦੰਦਾ ਹਾਂ।
 ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ $

ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ

ਜਾਂ
 ਮੈਂ ਿੂਰੇ ਸ ੀਪਮੰਗ ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। $

ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਭੁ ਗਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਪ ਕਲਿਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।
ਹਸਤਾਿਰ ................................................ (ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ)
ਤਰੀਕ………………………………………….

SWIMMING PROGRAM

PUNJABI 14

ਬੈਠਹਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਿੰਜਾਬੀ 15

(School letterhead/logo)

(Date)

ਪਿਆਰੇ …………………………………………..,

ਮੈਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੇਠਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ:
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸਕੂ ਲੀ ਪਰਿੋਰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ
 ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ
ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ …………………………………………………………………ਨਾਲ ਪਮਲਣ ਲਈ
…………………………………….(day and date) ਨੂ ੰ ……………………….. (time) ਜੇ ਆਉ
ਲੋ ੜ ਿੈਣ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਆ ਉਿਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਤੁ ਸੀਂ ਇੱਸ ਪ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪਦੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ/ਸਕਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦਾ
ਿਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂ ਲ ਨੂ ੰ ....................... (phone) ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਹਸਤਾਿਰ…………………………….. ਤਰੀਕ………………………………..

ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂ ੰ ਭਰੋ, ਕਟੋ ਅਤੇ ............................. (date) ਤਕ ਾਿਸ ਭੇਜੋ।
ਮੈਂ ………………….. ਭਾਗ ਲੈ /ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਿਾ ਾਂਗਾ/ਿਾ ਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ……………………… ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ ਉਿਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ 

ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ 

ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ……………………………… ਭਾਸ਼ਾ ਪ ੱਚ ਹੈ
ਹਸਤਾਿਰ ...................................................
ਤਰੀਕ .......................................................

MEETING REQUEST
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ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਤਾਂ
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ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਆਿਣੇ ਨਾਲ ਕੈੰਿ ਪਲਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਜਨ੍ ਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਪਗਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ
ਉੱਤੇ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਲਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੌਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ

1.
 ਕੰਬਲ

 ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ

 ਚੱਿਲ

 ਛੋਟਾ ਪਸਰ੍ਾਣਾ

 ਿਜਾਮੇ

 ਏਅਰ ਬੈਡ (ਹ ਾ ਭਪਰਆ ਗੱਦਾ)

 ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੈਟ
ਪਦਨ ਪ ੱਚ ਿਪਹਣਨ ਲਈ ਕਿੜੇ

2.
 ਜੀਨਸ/ਲੰਮੀ ਿੈਂਟ

 ਸਨ ਹੈਟ

 ਗਰਮ ਹੈਟ

 ਸ਼ਾਰਟਸ

 ਸਕਾਰਫ

 ਰੇਨ ਹੈਟ

 ਸ਼ਰਟ

 ਜੁਰਾਬਾਂ

 ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਪਮਟਨਸ

 ਗਰਮ ਜਮਿਰ

 ਊਨੀ ਜਮਿਰ

ਾਧੂ ਅੰਡਰਪ ਯਰ



 ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਾਲੀ ਗਰਮ ਸ਼ਰਟਸ ਜਾਂ ਥਰਮਲ ਟਾਿਸ
 ਿਾਰਕਾ ਜਾਂ ਰੇਨਕੋਟ

 ਥਰਮਲ ਅੰਡਰਪ ਯਰ
 ਸਨੀਕਰਸ/ਰਨਰਸ

 ਗਮਬੂਟਸ (ਰਬਰ ਦੇ ਜੂਤੇ)

 ਸੈਂਡਲ

 ਥਾਂਗਸ

 ਤੌਲੀਆ

 ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ

 ਕੰਘਾ

 ਕੀਟ ਪਨ ਾਰਕ

 ਪਟਸ਼ੁ ਜਾਂ ਰੁਮਾਲ

 ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੰਿੁ

 ਸਾਬਣ

ਾਪਕੰਗ ਸ਼ੂਜ਼



 ਬਾਥਰਸ
3.

ਪਨਜੀ ਸਤਾਂ



ਾਟਰ ਬੋਟਲ

 ਪਨਜੀ ਮੇਡੀਕਲ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਲ
4.

ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ

 ਿਲੇ ਟ

 ਕਟੋਰੀ

 ਛੁ ਰੀ/ਕਾਂਟਾ/ਚੱਮਚ

 ਛੋਟਾ ਤੌਲੀਆ

5.

 ਕਿ/ਮਗ

ਹੋਰ

 ਅਪਭਆਸ ਿੁਸਪਤਕਾ/ਨੋ ਟ ਬੁਕ

 ਕਲਮ ਅਤੇ ਿੈਨਪਸਲ

 ਲਾਂਡਰੀ ਲਈ ਿਲਾਸਪਟਕ ਬੈਗ

 ਟਾਰਚ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ

 ਕੈਮਰਾ

 ਸਟੈੰਿ ਲਪਗਆ ਅਤੇ ਿਤਾ ਪਲੱਪਿਆ ਡਾਕ ਪਲਫਾਫਾ
6.

ITEMS REQUIRED FOR AN EXCURSION

ਿਰਚਨ ਲਈ ਿੈਸੇ: $......... ਤੋਂ ੱਧ ਨਹੀਂ
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(School letterhead/logo)

(Date)

ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਲਈ ਮਹੱਤ ਿੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ/ਗਾਰਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਪਚਆਂ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਪਲਆਣ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ।
ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਜਮਾਤਾਂ ਸ ੇਰੇ …………….………..……am (time) ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁ ਿਪਹਰੇ ………………………………pm (time) ਜੇ ਸਮਾਿਤ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਦੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਬੱਪਚਆਂ ਦਾ ਸੁਿਰਪ ਜ਼ਨ
ਸ ਰ
ੇ ੇਲੇ
ਸਕੂ ਲ ਪ ੱਚ ਸ ੇਰ ੇਲੇ ਟੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ ੇਰੇ ………………………..am (time) ਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਸਕੂ ਲ ਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਸੁਿਰਪ ਜ਼ਨ ਉਿਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ
ਨਾ ਪਲਆਓ।
ਦੁ ਿਪਹਰੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁ ਿਪਹਰ ਬਾਅਦ ………………………..pm (time) ਜੇ ਤੱਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਪ ੱਚ
ਟੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦੁ ਿਪਹਰ ਬਾਅਦ ………………………..pm (time) ਜੇ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਿਪਹਲਾਂ ਸਕੂ ਲ ਤੋਂ ਆਿਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇ ਾਰੀ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂ ਲ ਬੱਪਚਆਂ ਲਈ ਸੁਿਰਪ ਜ਼ਨ ਉਿਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂ ਲ ਦੇਿਰੇਿ ਿਰਗ
ੋ ਾਰ ਮ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ
ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਪ ਚ
ੱ ਸਕੂ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੇਿਰੇਿ ਿਰਗ
ੋ ਾਰ ਮ ਉਿਲਬਧ ਹੈ:
ਇਹ ਿਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂ ਲੀ ਕਾਰਜ-ਪਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ ੇਰੇ …………………am (time) ਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ ੇਰੇ …………………….am ਜੇ ਤਕ ਅਤੇ ਦੁ ਿਪਹਰ ਬਾਅਦ
……………………………pm (time) ਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ …….…………….pm (time) ਜੇ ਤਕ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲੀ ਕਾਰਜ-ਸਮੇਂ
ਬਾਅਦ ਸੁਿਰਪ ਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀਂ ਸਕੂ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਿਰੇਿ ਿਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿੁੱਛਪਗਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਿਰੋਗਰਾਮ ਪ ੱਚ
ਸਥਾਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ……………………………………………….………… ਨਾਲ
………………………………………….. (telephone) ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਸਕੂ ਲ ਪ ਚ
ੱ ਸਕੂ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਿਰੇਿ ਿਰਗ
ੋ ਾਰ ਮ ਉਿਲਬਧ
ਨਹੀਂ ਹੈ:
ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਪਕ ਸਕੂ ਲ ਪ ੱਚ ਸਕੂ ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਿ ਰੇਿ ਿਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਉਿਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲੀ
ਸੁਿਰਪ ਜ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਿਰਪ ਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਉਪਚਤ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪ

ਸਥਾ ਕਰਨ।

ਹਸਤਾਿਰ………………………………………
ਤਰੀਕ...............................................................

STUDENT ATTENDANCE TIMES AND BEFORE AND AFTER SCHOOL SUPERVISION

PUNJABI 17
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(ਉਨ੍ ਾਂ ਸੈਰ-ਸਿਾਪਟਆਂ ਲਈ ਪਜਨ੍ ਾਂ ਾਸਤੇ ਪਿਰੰਸੀਿਲ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਸੇ ਪਨਜੀ ਮਾਲਕੀ ਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪ ੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਜਸ ਾਸਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

(School letterhead/logo)

(Date)

ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਦਾ ਪਸਰਲੇ ਿ: …………………………...............................................................................
ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ: ………….............................................................................................
ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਦੀ ਤਰੀਕ(ਕਾਂ): ……………………………………………………………………………
ਆਉਣ-ਜਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ: ..........................................................................................................................

ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਪਨਜੀ ਮਾਲਕੀ ਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪ ਚ
ੱ ਸਫਰ ਕਰਣਗੇ ਪਜਹੜੀ ……………………………………………. ਦੁ ਆਰਾ ਡਰਾਇ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਗ
ੇ ੀ ਜੋਪਕ ਸੁਿਰ ੀਜਨ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਦੱਸ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਸੁਿਰ ਾਇਜ਼ਰ: ……………………………………………………………………………..
ਿਰਚਾ: $..................
ਲੰਚ:


ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਅਟੁ ੱਟ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਪ ੱਚ ਲੰਚ ਅਤੇ ਪਡਰ ੰਕ ਪਲਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਤੇ ਲੰਚ $.... ਦੇਕੇ ਿਰੀਦੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਲੰਚ ਦਾ ਿਰਚਾ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਦੇ ਿਰਪਚਆਂ ਪ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿੜੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ ਚ
ੱ ਸੰਿਰਕ ਪ ਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਿਰਕ ਰ
ੇ ਾ: …………………………............
…………………………………………………………………………………………………
ਹੋਰ:………………………………………………………………………………………………………….

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪਚੰਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ………………………….……….………….….…… ਨੂ ੰ
……….………………..……. (phone number) ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

STUDENT EXCURSION CONSENT FORM
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(ਉਨ੍ ਾਂ ਸੈਰ-ਸਿਾਪਟਆਂ ਲਈ ਪਜਨ੍ ਾਂ ਾਸਤੇ ਪਿਰੰਸੀਿਲ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਸੇ ਪਨਜੀ ਮਾਲਕੀ ਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪ ੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਜਸ ਾਸਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਹਮਤੀ:
ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਿੁੱਤ/ਧੀ ……………………………………………………………………… (ਿੂਰਾ ਨਾਂ) ਨੂ ੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਦੰਦਾ/ਪਦੰਦੀ ਹਾਂ।

ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ………………………………………………………………………………........................ (ਿੂਰਾ ਨਾਂ)
………………………………………………………………………………………………………………… (ਹਸਤਾਿਰ)
……………………………………………………………………………… (ਤਰੀਕ)

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ ੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਪਕਆਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
……………………………………………………… ਜਾਂ ……………………………………………………

ਮੇਡੀਕਲ ਦੇਿਰੇਿ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ

ਉਨ੍ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ ੱਚ ਪਜੱਥੇ ਟੀਚਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਾ ੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਣਾ ਅਸੰਭ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਨੂ ੰ
ਅਪਧਕਾਰ ਪਦੰਦਾ/ਪਦੰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਉਹ:
• ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਪਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਮੇਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਿਰੇਿ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇ ਣ
• ਆਿਣੇ ਦੁ ਆਰਾ ਉਪਚਤ ਰੂਿ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਫਸਟ ਏਡ) ਦੇਣ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕਰਨ।

ਹਸਤਾਿਰ: …………………………………………………………………………………….................(ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ)
ਤਰੀਕ: …………………………………………
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ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਲਈ ਗੁਿਤ ਮੇਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪਕਸੇ ਮੇਡੀਕਲ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਪ ੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂ ਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਿਤ ਰੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਿਾਟਾ
ਿਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਪ ੱਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਤਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਨੂ ੰ ਪਕਸੇ ਸਕੂ ਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੈਰਸਿਾਟੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੂਰੇ ਮੇਡੀਕਲ ਿਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂ ੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਉਸ ਿਪਰਸਪਥਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਪਜਸ ਪ ੱਚ ਪਸੱਪਿਆ ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਨ
ਪ ਭਾਗ ਨੂ ੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੁੰਮੇ ਾਰ ਮੰਪਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਜੰਮੇਦਾਰੀ ਆਿੋ ਆਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਮਾਿੇ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕਸੇ ਿਾਰਕ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਤੋਂ
ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਦੁ ਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕ ਰ (ਸਟੁ ਡੇਂਟ ਐਕਪਸਡੇਂਟ ਇੰਸ਼ਯੋਰੇਂਸ ਕ ਰ) ਿਰੀਦ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ/ਿਰਗ
ੋ ਾਰ ਮ ਦਾ ਨਾਂ: ………………………………………………………………………………..
ਤਰੀਕ(ਕਾਂ): ……………………………………………………………………………………………………..
ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ: ……………………………………………………………………………………….
ਪ ਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਤਾ: ………………………………………………………………………………………...
ਿੋਸਟਕੋਡ: ……….
ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ: ……………………………………………………………………….ਜਮਾਤ: ….…...…
ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਿੂਰਾ ਨਾਂ: ……………………………………………………………………………..
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ……………………. ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ………………………..
ਉਸ ਪ ਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਜਸ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ ਚ
ੱ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਤੋਂ ੱਿ ਹੋ ੇ ਤਾਂ):
…………………………………………………………………………………………………………….
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ …………………… ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ………………………..
ਫੈਪਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ:…………………………………………………………………………………..
ਫੈਪਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਿਤਾ: ………………………………………………………………………………..
ਫੋਨ ਨੰਬਰ: …………………………………………………………………………………………...
ਮੇਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ: ………………………………………………………………………………………..
ਮੇਡੀਕਲ/ਹਸਿਤਾਲ ਇੰਸਯੋਰਸ
ੇਂ ਫੰਡ: ………………………………………………………………………..
ਮੈਂਬਰ ਨੰਬਰ: …………………………………………………………………………………………
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਇਬਰ?  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੰਬਰ:

ਕੀ ਇਹ ਿਪਹਲੀ ਾਰ ਹੈ ਪਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਘਰੋਂ ਦੂ ਰ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ?  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਹੇਠਾਂ ਸਮੱਪਸਆ ਾਂ ਪ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਪਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ:
 ਦਮਾ (ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਦਮਾ ਿਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਿੂਰੀ ਕਰੋ)
 ਐਨਾਪਫ਼ਪਲਕਸਸ (ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੈੰਿ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਲਈ ਪ ਅਕਤੀਗਤ ਿਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਪਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂ ੰ ਅਿਡੇਟ ਕਰੋ)
 ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਪਬਸਤਰੇ ਪ ੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ  ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ
 ਪਦਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ

 ਨੀਂਦ ਪ ੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ

 ਡਾਇਬੀਪਟਜ਼  ਚੱਕਰ ਆਣੇ  ਮਾਇਗਰੇਨ

 ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ  ਪਕਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਿੈਣੇ

 ਹੋਰ: ……………………………………………………………………………………………………
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ਤੈਰਾਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ (ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੂ ਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ ਪਜਹੜੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਰ ਕੇ ਿੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ)
 ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ (0m)  ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੈਰਾਕ (<50m)  ਠੀਕ-ਠਾਕ ਤੈਰਾਕ (50-100m)
 ਜੋਗ ਤੈਰਾਕ (100-200m)

 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੈਰਾਕ (200m+)

ਐਲਰਜੀਆਂ (ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੀ ਪਕਸੇ ਚੀਜ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕ੍ਰਿਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਲ ਲਗਾਉ)
 ਿੈਨਪਸਲੀਨ  ਹੋਰ ਦ ਾਇਆਂ: ………………………………………………………………………………
 ਿਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ: …………………………………………………………………………………………………...
 ਹੋਰ : ………………………………………………………………………………………….
ਇਨ੍ ਾਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਲਈ ਪਕਹੋ ਪਜਹੀ ਿਾਸ ਦੇਿਰੇਿ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ……………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………
ਅੰਪਤਮ ਪਟਟਨੇ ਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ਪਟਟਨੇ ਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆਮ-ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੰਜ ਸਾਲ (ਪਟਰ ਿਲ ਐਨਪਟਜ਼ਨ ਜਾਂ CDT ਦੇ ਰੂਿ ਪ ੱਚ) ਜਾਂ ਿੰਦਰਾਂ ਸਾਲ (ADT ਦੇ ਰੂਿ ਪ ੱਚ) ਦੀ ਉਮਰ ਪ ੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦ ਾਈਆਂ
ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਪਕਸੇ ਦ ਾਈ (ਦ ਾਈਆਂ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦ ਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਿੁਰਾਕ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਕ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਪਕ ੇਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ।
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ਸਾਰੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਟੀਚਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਨੂ ੰ ਪਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨਾਂ, ਲਈ ਜਾਣ ਾਲੀ ਿੁਰਾਕ ਅਤੇ ਇਹ
ਪਲਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਕ ਿੁਰਾਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਪਕ ੇਂ ਲੈ ਣੀ ਹੈ। ਦ ਾਈਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਔਲਾਦ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਪਚਤ ਹੋ ੇ ਪਕ ਉਹ ਆਿਣੀ ਦ ਾਈ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਜੋਂ:, ਅਸਥਮਾ ਿਫਰਸ ਜਾਂ ਡਾਇਪਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਇੰਸੁਪਲਨ) ਤਾਂ
ਟੀਚਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਨੂ ੰ ਦੱਸ।ੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੀ ਕੇ ਲ ਟੀਚਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦ ਾਈ ਆਿਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਮੇਡੀਕਲ ਸਪਹਮਤੀ
ਉਨ੍ ਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ ੱਚ ਪਜੱਥੇ ਟੀਚਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਾ ੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਣਾ ਅਸੰਭ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ ਨੂ ੰ
ਅਪਧਕਾਰ ਪਦੰਦਾ/ਪਦੰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਉਹ:
- ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂ ੰ ਪਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁ ਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਮੇਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਿਰੇਿ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪਹਮਤੀ ਦ ੇ।
- ਆਿਣੇ ਦੁ ਆਰਾ ਉਪਚਤ ਰੂਿ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਾਲੀ ਮੁਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਫਸਟ ਏਡ) ਦੇਣ ਦਾ ਿਰਬੰਦ ਕਰਣ।
ਮਾਿੇ/ਗਾਰਡੀਆਨ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ (ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਦੱਤਾ ਪਗਆ ਹੈ) …………………………………………………………
ਤਰੀਕ: ………………………………………………………………………………………………………
ਪਸੱਪਿਆ ਅਤੇ ਅਪਧਆਿਨ ਪ ਭਾਗ (Department of Education and Training) ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਸਪਹਮਤੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਸਾਰੇ
ਪ ਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਸਤਾਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸਕੂ ਲ ਕੌਂਸਲ ਦੁ ਆਰਾ ਮੰਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲੀ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਪ ੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।
ਪਧਆਨ ਪਦਓ: ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ/ਿਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪ ੱਚ ਪ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਿੇ ਸਪਹਮਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿਰਾਿਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਸਕੂ ਲ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।
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